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їх займаних посад чи вчинити над ними суд. Важливими функціями Ради 
були також ратифікація міждержавних угод, санкціонування законів, 
ухвалення рішень із питань війни і миру та судочинство [6, с. 137]. 

Авторитетні дослідники (і не лише наші сучасники) вважають Раду 
козацької Гетьманщини оригінальним державно-правовим інститутом, що 
не мав аналогів в інших країнах світу, владним органом із законодавчими 
функціями. Дяльність козацьких рад, навіть попри зазначені недоліки, 
загалом є яскравим свідченням глибоких історичних коренів 
демократичних традицій українського народу. 
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ПАРЛАМЕНТ В МЕХАНІЗМІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ, ПРАВОВОЇ, 
СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 

Політична криза, яка має місце в усіх сферах суспільного життя 
України значною мірою обумовлена неефективністю механізму держави і, 
в першу чергу, парламенту.  

Політичне протистояння, що виникло після президентських виборів 
2019 року першою чергою обумовлено проблемами в діяльності 
Верховної Ради України, розпадом парламентської більшості в березні 
2016 року, системними порушеннями при прийнятті законів, 
«кнопкодавством», безпрецедентного долучення парламенту до розколу 
суспільства [1]. 
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Процедура формування парламенту в Україні залишається 
антидемократичною. Обрання народних депутатів за закритими списками і в 
мажоритарних округах, яка запроваджена за ініціативи і сприяння 
олігархічної влади задля формування «ручного» парламенту, задоволення 
власних бізнесових інтересів, вигідного поділу бюджетних коштів, а також 
для недопущення до законодавчого органу свідомих активістів 
громадянського суспільства. На цей час рівень довіри суспільства до 
парламенту складає приблизно 5 відсотків, а 92 відсотки опитаних 
соціологами громадян вважають, що політикам України не вистачає чесності. 

Значна частина прийнятих за останні п’ять років законів, всупереч ст. 
ст. 3, 22 Конституції України, звужують або обмежують права громадян, 
сприяють монополізації багатьох сфер суспільного виробництва, 
унеможливлюють вільні конкурентні відносини, значно обмежують 
розвиток середнього і малого бізнесу. Законодавчі акти практично 
виключають можливості для розвитку економічної  демократії, участі 
народу в управлінні виробництвом. 

Не відповідає демократичним стандартам корпоративне законодавство, 
яке, наприклад, у Скандинавських та інших соціально-правових державах 
дає широкі можливості всім робітникам і службовцям придбавати акції 
приватних підприємств, на яких вони працюють. Крім додаткових 
фінансових можливостей, робітники і службовці приватного бізнесу 
мають реальні права впливати на прийняття рішень на зборах акціонерів, 
вносити пропозиції і голосувати за локальні нормативно-правові акти, що 
приймаються на зборах акціонерів, які передбачають вирішення 
соціальних питань працюючих. 

Парламент України зосередився на прийнятті нормативно-правових 
актів, які задовольняють інтереси олігархату щодо монополізації ринку 
енергоносіїв, природних копалин, житлово-комунальної сфери тощо. Має 
місце постійна тінізація приватизації за участю парламенту. 

Як зазначав віце-президент Світового банку С. Мюллер, чисті активи 
трьох найбагатших українців перевищували у 2017 році 6 % нашого ВВП. 
У США аналогічний показник учетверо менший – 1,4 % ВВП.  

Прийняття законів парламентом України, крім зазначеного, є 
безсистемним, носить політичний характер, красномовним 
підтвердженням чого є діяльність парламенту під час проведення виборів 
президента і прийняття, наприклад, похапцем Закону України «Про 
забезпечення функціонування Української мови як державної» або 
відхилення парламентом ініціативи новообраного президента про зміну 
виборчої системи України. 

Інститутом законодавства Верховної Ради України була ініційована, 
розроблена і схвалена парламентом 15 липня 1999 р. Державна програма 
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розвитку законодавства України до 2002 року (співучасником розробки 
якої був автор цієї статті), яка дала на час каденції законодавчого органу 
упорядкувати систему розробки та прийняття законів України, 
направлених на матеріалізацію політичного ідеалу – демократичної, 
правової, соціальної держави – в реальність. 

Вважаю, що парламент має повернутися до подібної практики 
планування законотворчої діяльності. 

Ще однією загрозою парламентаризму в Україні є втрата ним 
принципу первинності в системі державного керівництва суспільством на 
засадах поділу законодавчих, виконавчих і судових функцій, що не 
відповідає теорії «верховенства парламенту», яка фактично сформувалася 
країнах Заходу та США на межі ХІХ–ХХ століть [2, с. 92]. 

Очільник парламенту України А. Парубій, керівники депутатських 
фракцій, більшість народних депутатів України не усвідомили місце 
парламенту в механізмі парламентсько-президентської республіки і 
системно порушували вимоги Конституції України, Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України», і приймали нормативно-правові акти, 
які розширювали повноваження президента. Значною мірою, як слушно 
зазначає Ю. Кириченко, це була не регламентація реалізації 
конституційних повноважень глави держави, а встановлення нових 
неконституційних повноважень [3]. 

При прийнятті зазначених нормативно-правових актів парламент 
порушував також рішення Конституційного Суду України, про те, що 
повноваження президента встановлюються виключно Конституцією. 

Першочерговими завданнями для удосконалення діяльності 
парламенту є внесення змін до чинних та прийняття відповідних 
законодавчих актів про створення політичних партій. Має бути припинена 
практика створення політичних партій, як корпорацій, під особу олігарха і 
за його фінансової підтримки. Вони мають створюватися відповідно до ст. 
36 Конституції України знизу, за ініціативою громадян для здійснення і 
захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, 
соціальних, культурних та інших інтересів. Має бути знижено бар’єр для 
проходження до парламенту до 3-ох відсотків голосів виборців. 

Важливими завданнями для удосконалення роботи парламенту є також 
проведення парламентської реформи з урахуванням думки громадянського 
суспільства, зміна виборчої системи, підвищення ефективності 
контрольної функції парламенту, припинення правого монологу при 
прийнятті законів, дотримання принципів законотворчості, обговорення 
законопроектів та врахування громадської думки при плануванні 
законопроектних робіт, розробці та прийнятті законодавчих актів. 
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